בס"ד

מטלת סיום  -השתלמות 'על מה דע' תשע"ח
הגדרת המטלה:
 עליכם לבחור שיעור אחד מתוך שיעורי 'על מה דע' ולהעבירו בכיתה ,בשכבת הגיל המתאימה.
 מורים למתמטיקה חייבים לכתוב על שיעור הכולל שימוש ביישומון.
 מורים ממשיכים בתכנית מתבקשים לבחור פעילות שונה מזו שהגשתם בשנים עברו.
 עליכם להגיש מסמך וורד המתאר את הפעילות שהועברה על-פי הסעיפים הבאים:

 20% .1מהציון הסופי :שם השיעור כפי שמופיע במערך הפעילות ,נושא השיעור ושכבת הגיל
בה הועבר השיעור ,מספר התלמידים בכיתה ,רמתם הכללית ומשך השיעור; כיצד משתלב
השיעור ברצף ההוראה הכולל של הנושא (מה נלמד בנושא לפני ו/או אחרי שיעור זה?).
 25% .2מהציון הסופי :תיאור קצר של אופן התנהלות השיעור בכיתה ,כולל התייחסות למידת
ההשתתפות והעניין של התלמידים ומספר דוגמאות לתגובות תלמידים במהלך השיעור ו/או
בסיומו (תשובות שהציעו ,שאלות שהעלו ,וחוות דעתם על השיעור).
 30% .3מהציון הסופי :תיאור של לפחות קושי אחד בהוראת הנושא בשילוב שיעור 'על מה דע' זה
וכיצד קושי זה בא לידי ביטוי בכיתה; תיאור של לפחות היבט חיובי אחד בהוראת הנושא בשילוב
שיעור 'על מה דע' זה וכיצד היבט זה בא לידי ביטוי בכיתה.
 25% .4מהציון הסופי :סיכום :חוות דעת כללית של המורה על שיעור 'על מה דע' והצעות לשיפור.
דרישות:
 .1הקפידו להשיב על כל הסעיפים במלואם ,כולל דוגמאות רלוונטיות לתוכן הפעילות .עבודה
שאינה עונה בצורה מלאה על כל הסעיפים ,לא תזכה בציון "עובר".
 .2העבודה תוגש על-ידי משתלם אחד .אין להגיש עבודה בזוגות (גם לא חלקים מהעבודה) .עבודות
זהות לא יזכו בציון "עובר".
 .3על העבודה להיות מודפסת בגופן "דוד" בגודל  12ברווח כפול.
 .4היקף העבודה 3-2 :עמודי .A4
אופן ההגשה :יש להגיש את העבודה ללירון שריקי בדוא"ל  lirons@excellence.org.ilבעת שליחת
העבודה עליכם לציין את שמכם המלא ,את מספר הזהות שם בית הספר ,שם ההשתלמות – על מה דע,
תחום הדעת :מדעים או מתמטיקה .כמו כן לאחר שליחת העבודה עליכם להמתין לאישור קבלתה בהודעה
חוזרת .אם לא קיבלתם תגובה כשבוע מיום השליחה ,משמע שהעבודה לא התקבלה ,ועליכם ליצור עמנו
קשר.
תאריך הגשה אחרון( 21.1.2018 :אפשר להגיש מוקדם יותר).
נשמח לעמוד לעזרתכם,
צוות המכון למצוינות בהוראה
המרכז הישראלי למצוינות בחינוך

